
 
 
 
 
 

ประกาศกรมการแพทย์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

 
  ด้วยกรมการแพทย์ โดยสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงานที่สถาบัน
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดประเภท ต าแหน่ง ลักษณะ
งาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖     
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบค าสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑209/๒๕๖3 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
เรื่อง มอบอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร 
ดังต่อไปนี้ 
๑. กลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มตามลักษณะ บริหารทั่วไป 
1.1 ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  1  อัตรา 

กลุ่มตามลักษณะ งานเทคนิค 
1.2 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน  1  อัตรา 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๙) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
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 หมายเหตุ  :  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข      
ในการรับสมัครเลือกสรรครั้งนี้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง

สาธารณสุข โดยมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และมีคุณวุฒิที่ก าหนด ตามรายละเอียดแนบท้าย                 

๓. การรับสมัคร 

 ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลยุทธศาสตร์
และแผนงาน ภารกิจด้านอ านวยการ  สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  ตั้งแต่
วันที่  10 มิถุนายน ๒๕64 ถึงวันที่  30 มิถุนายน ๒๕64 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา           
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) 
 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

๑ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๓x๔ ซม. หรือ ๑.๕ นิ้ว  
ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถ่าย) 

๒. ส าเนาประกาศนียบัตร ส าเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  
และส าเนาระเบียบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาไทย (Transcript of Records) จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ใน
กรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองวุฒิ          
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี) ใบส าคัญ

แสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร จ านวน ๑ ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) 
5. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จ านวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

 ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะส าหรับผู้นั้น 
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๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

 กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕64 ณ สถาบันบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  และทางเว็บไซต์ www.pmnidat.go.th 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน 
ดังนี้ 

   ๕.๑   ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ (50 คะแนน) 
 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (50 คะแนน) 
 (ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน  และ/หรือทดสอบปฏิบัติ)  

   ๕.๒   ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (100  คะแนน) 
 (ทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์)  

            การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง 
ๆ เช่น ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย 
อารมณ ์ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึง 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ มีคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณา
จากล าดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
   กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

ตามล าดับคะแนนสอบ ณ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยบัญชีรายชื่อ   
ผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้น
บัญชีก็ได้ 

http://www.pmnidat.go.th/
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๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมการแพทย์ก าหนด 

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

             
(นายสรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนา) 

 ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ 

 
 
 
 

 
 

 



กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ 

คะแนน
เต็ม 

วิธีการ
ประเมิน 

ค่าตอบแทน จ านวน
อัตราว่าง 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์นโยบายและการ
วางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกีย่วกับการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน 
ประมวลแผน พิจารณา 
เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบาย
และเป้าหมายของส่วน
ราชการ หรือนโยบาย 
แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การบริหาร หรือความมั่นคง
ในระดับประเทศ รวมถึง
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบาย 
จัดท าแผนหรือโครงการของ
ส่วนราชการ หรือใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ระดบัประเทศ แล้วแต่กรณี 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือ 
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางที่ส่วนราชการเจ้า
สั งกัด เห็นว่ า เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. มีทักษะในการน าภาษา 
อังกฤษมาใช้ในงาน 
 

การประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
เกี่ยวกับระเบียบกระทรวง 
สาธารณสุข ว่าด้วยพนักงาน 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนน ี
3. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น
ส า ห รั บ ก า รปฏิ บั ติ ง า น เ ฉพา ะ
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
4. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่ จ า เป็นส าหรับ
ต าแหน่ง 
- ความรู้ความสามารถที่จ า เป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
- ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
- สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

100 
50 

 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 

100 
 
 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 
 
 

สอบ
สัมภาษณ์ 

13,300.- 1 



กลุ่มงานบริการ 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ 

คะแนน
เต็ม 

วิธีการ
ประเมิน 

ค่าตอบแทน จ านวน
อัตราว่าง 

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานธุรการ งานสาร
บรรณ งานประกันสุขภาพ 
งานบันทึกหรือจัดท าข้อมูล 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ 
บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทาน
หนังสือ การด าเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 
การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ 
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บ
รักษาเอกสารส าคัญของทาง
ราชการ การตรวจสอบหรือ
จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการ
ประกันสุขภาพ การจัดท า 
การบันทึก การรวบรวม
ข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร 
การเตรียมการประชุมและ   
จดบันทึกรายงานการประชุม 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

๑. ได้รับวุฒิการศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ทุกสาขา 
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.  มีความรับผิดชอบงาน 
บุคลิกภาพดี สามารถท างาน
เป็นทีมได้ 
4. สามารถปฏิบัติงานใน และ
นอกเวลาราชการได้ 
 

การประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
๑.  ความรู้ ความสามารถทั่ ว ไป
เ กี่ ย ว กั บ ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง
ส า ธ า ร ณสุ ข  ว่ า ด้ ว ยพนั ก ง า น
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนน ี
3. ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน
ธุรการ 
4. ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
- ความรู้ความสามารถที่จ า เป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
- ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
- สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

100 
50 

 
 
 
 
 
 

50 
 

100 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
 

สอบ
สัมภาษณ์ 

10,200.- 1 


